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Autojen nouto- ja palautuspisteet julkisessa katutilassa 
kasvattavat käyttäjämääriä

Esimerkki: Belgia

Belgiassa lainsäätäjät ovat antaneet paikallishal-
linnolle vastuun päättää, haluavatko he tarjota 
joillekin liikenteenharjoittajille julkista tilaa 
kaupungista. Koska yhteisautoilu tunnetaan ym-
päristöystävällisenä liikkumismuotona, paikallis-
viranomaiset tekevät yhteistyötä yhteisautoilu-
yritysten kanssa ja myöntävät niiden käyttöön 
julkista tilaa. Pysäköintipaikkojen sujuva käyttö 
voidaan taata suojaamalla ne luvattomilta 
ajoneuvoilta 
kokoontaitet-
tavien estei-
den avulla.
Joissain 
Belgian 
kaupungeissa 
näitä pysä-
köintipaikkoja 
saavat käyttää 
myös tukijär-
jestö Autopi-
an jäsenten 
yksityiset 
yhteisautoilu-
ryhmät.

Esimerkki: Amsterdam, Alankomaat

Myös Alankomaissa kaupungin viranomaisilla on 
kunnallisen järjestyssäännön mukainen oike-
us päättää itse julkisten pysäköintipaikkojen 
käytöstä.
Amsterdamin esimerkki osoittaa, miten käytän-
nöllistä on antaa kaupunginhallinnon päättää 
pysäköintipaikkojen käytöstä kaupungin olo-
suhteet huomioon ottaen. Kaikki, jotka ovat 

Kuva �: Yhteiskäyttöautojen nouto- ja palautuspiste Walloniassa 
(Lähde: cambio Belgium)

Tärkeä osa autojen yhteiskäyttöpalvelun tuottamista on sopivan kokoisten nouto- ja palautus-
pisteiden sijoittaminen sopiviin paikkoihin ympäri kaupunkia. Pisteiden pitäisi sijaita tarpeeksi 
lähellä yksityisasiakkaiden koteja ja/tai yritysasiakkaiden työpaikkoja. Kyselyt ovat osoitta-
neet, että hyväksyttävä kävelymatka yhteiskäyttöautojen luokse olisi noin 500–700 metriä. 
Sitä pidemmät matkat vähentävät yhteiskäytön houkuttelevuutta. Toisaalta asemien sijoitte-
lun pitäisi houkutella myös potentiaalisia uusia asiakkaita, sillä autokapasiteettia pitäisi pystyä 
hyödyntämään tehokkaasti.
Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa autojen nouto- ja palautuspisteet sijaitsevat pääsääntöi-
sesti yksityisiltä kiinteistöiltä vuokratuilla paikoilla. Joissain tapauksissa pisteet voivat sijaita 
myös viranomaisten tai liikennöitsijöiden omistuksessa olevilla kiinteistöillä. Tiheään asuttujen 
kaupunkialueiden yksityisillä kiinteistöillä on hyvin rajallisesti vapaata tilaa, eikä yhteisautoi-
luyritysten ole helppo saada osaansa tästä tilasta. Tällaiset alueet ovat kuitenkin tiiviytensä, 
keskustaläheisyytensä ja asiakaskuntansa puolesta juuri sellaisia alueita, joilla yhteisautoilu 
voisi hyvin menestyä. 
Jotta autojen ja noutopisteiden määrää voitaisiin kasvattaa suhteessa kasvavaan käyttäjä-
määrään, pysäköintitilaa on saatava myös julkisesta katutilasta. Joissakin Euroopan maissa 
paikallishallinnolla on oikeus myöntää julkista tilaa yhteiskäyttöautoille, mikä on edistänyt 
yhteisautoilun kasvua näissä maissa merkittävästi.

Kuva 2: Yhteiskäyttöautojen nouto- ja 
palautuspiste Brysselin työpaikka-alueella 
(Lähde: cambio Belgium)
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kävelleet Amsterdamin kauniissa ydinkeskustas-
sa, tietävät, miten rajallisesti siellä on katutilaa. 
Useilla kaduilla on vain muutama pysäköinti-
paikka toisella puolen katua. Pysäköintitila ei 
riittäisi mitenkään automäärälle, joka vastaavan 

kokoisessa kaupungissa yleensä on. Korkean 
pohjavesitason takia maanalaisia pysäköintitalo-
ja ei voida rakentaa.
Greenwheelsin (suurin yhteisautoiluyritys Alan-
komaissa ja Amsterdamissa) tiheä nouto- ja 
palautuspisteiden verkosto kuvassa 3 osoittaa, 
että yhteisautoilu on erittäin pätevä vaihtoehto 
yksityisautoilulle. Yksityisautojen pysäköinnin 
vaikeus voidaan ratkaista siirtymällä yhteisau-
toiluun eikä käyttömukavuudesta tarvitse tinkiä 
lainkaan. Nouto- ja palautuspisteiden tiivis ver-
kosto takaa sen, että keskikaupungilla yhteis-
käyttöautoja on saatavilla käyttäjien kotien ja 
työpaikkojen läheisyydestä.

Esimerkki: Helsinki, Suomi

Suomen ainoalla yhteisautoiluyrityksellä, City 
Car Clubilla, on käytössään yli 90 nouto- ja 
palautuspistettä Helsingin ja kolmen naapuri-
kunnan alueella. Pisteistä 40 sijaitsee Helsingin 
julkisilla kaduilla ja loput on vuokrattu yksityisil-
tä omistajilta.
Suomessa paikallishallinnolla on laaja mää- 
räysvalta katutilan käytön suhteen. Kansallinen 
lainsäädäntö ei ota kantaa siihen, saako paikal-

lishallinto varata julkista tilaa yhteiskäyttöauto-
jen tarpeisiin. Helsingin kaupunki on tulkinnut 
lakia siten, että julkisten pysäköintipaikkojen 
vuokraaminen on luvallista. Kaupunki on va-
rannut pysäköintipaikkoja yksinomaan yhteis-
käyttöautojen käyttöön ja merkinnyt ne pysä-
köintikieltoalueiksi muille ajoneuvoille. City Car 
Club maksaa paikoista niiden sijainnin mukaista 
vuokraa.

Esimerkki: Italia

Kansallisen lainsäädännön (Circulation Code) ta-
kia julkisesta katutilasta voidaan pysäköintitilaa 
varata vain julkisten kulkuvälineiden ja vakavas-
ti vammaisia henkilöitä kuljettavien ajoneuvojen 
käyttöön. Luvattomasti pysäköidyt ajoneuvot 
voidaan hinata pois. Kaupungeilla on kuitenkin 
oikeus pitää tietyt alueet vapaana liikenteestä 

ja käyttää niitä kaupalliseen toimintaan. Yh-
teisautoilu voidaan laskea tähän kategoriaan 
kuuluvaksi. Käyttäjät maksavat pysäköintipaikan 
käytöstä, mutta kaupunki voi myöntää va-
pautuksen maksusta, mikäli pysäköintipaikkaa 
käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen. Muu-
alla kuin Rooman ja Milanon metropolialueilla 
paikallisilla poliisiviranomaisilla ei kuitenkaan ole 
oikeutta hinata väärin pysäköityjä autoja pois 
näiltä paikoilta.
Initiativa Car Sharing (ICS), Italian julkisesti 
tuettu yhteisautoilun koordinaatiokeskus on 

Kuva 3: Greenwheelsin nouto- ja palautuspisteverkosto Amsterdamissa 
(Lähde: Greenwheels)

Kuva 4: Yhteiskäyttöautoille varattu pysäköintipaikka Helsingissä. 
Pysäköintikieltomerkin alla lukee “Ei koske City Car Clubin autoja” (Lähde: 
City Car Club).
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valmistellut lakialoitteen, joka toteutuessaan 
antaisi yhteiskäyttöautojen nouto- ja palautus-
pisteille samanlaisen lainsuojan kuin julkisten 
kulkuvälineiden pysäköintipaikoille. Lakiehdotus 
esitettiin parlamentille huhtikuussa 2009, mutta 
sitä ei toistaiseksi ole saatettu voimaan.

Esimerkki: Cork, Irlanti

Irlannissa kansallinen lainsäädäntö antaa kunnil-
le valtuudet osoittaa kadunvarsien pysäköin-
tipaikkoja tiettyjen käyttäjäryhmien käyttöön. 
Vaikka yhteisautoilijoita ei tällä hetkellä lasketa 
kyseisten käyttäjäryhmien joukkoon, Corkin 
kaupunginvaltuusto on sopinut Corkin Garda 
Síochánan (kansallinen poliisiviranomainen) 
kanssa, että kaupunki voi kokeilumielessä osoit-
taa kadunvarsien pysäköintipaikkoja pelkästään 
GoCarin, syyskuussa 2008 perustetun yhteisau-
toiluyrityksen, käyttöön. Kaupungin keskustas-
sa on yhteensä kahdeksan pysäköintipaikkaa 
neljässä GoCarin nouto- ja palautuspisteessä 
(GoBase). Paikat on merkitty kaupungin ja Go-

Carin logoilla varustetuilla kylteillä ja automaat-
tisesti toimiva este suojaa paikkoja luvattomalta 
pysäköinniltä.
Corkin kaupunginvaltuusto toivoo kadunvarsi-
pysäköinnin osoittautuvan menestykseksi. Se 
pyrkii yhteistyössä Irlannin liikenneministeriön 
kanssa muuttamaan lainsäädäntöä niin, että 
myös yhteiskäyttöautot kuuluisivat lainsäädän-
nön nojalla hyväksyttyihin käyttäjäryhmiin.

Kokemukset ja päätelmät yhteiskäyttöau-
tojen kadunvarsipysäköinnistä

Tiivistettynä voidaan sanoa, että niissä Euroo-
pan maissa, joissa yhteiskäyttöautojen nouto  
ja palautuspisteitä on julkisten katujen varsilla, 
viranomaiset ovat toimineet pysäköintipaikkojen 
jakamisessa vastuullisesti. Kaupungin viran-
omaiset määrittävät, mihin nouto- ja palau-
tuspisteitä voidaan julkisessa tilassa sijoittaa, 
ja millä alueilla ne kilpailisivat rajallisesta 
katutilasta muiden käyttötarkoitusten kanssa. 
Yhteiskäyttöautojen nouto- ja palautuspistei-
den sijoittaminen julkiseen tilaan on edistänyt 
yhteisautoilua kaikkialla, missä kansallinen 
lainsäädäntö tai paikallishallinto on sen sallinut. 
Missään näistä maista ei ole syntynyt valtavaa 
vaatimustulvaa julkisen tilan käytöstä.

Entä muissa Euroopan yhteisautoilumais-
sa?

Joissakin maissa, missä autojen yhteiskäyttö on 
laajalle levinnyt, ei kuitenkaan sallita kadunvar-
sipaikkojen varaamista yhteiskäyttöisille autoille.
Maaliskuussa 2007 Saksan liittovaltion liiken-
neministeriö teki aloitteen, joka toteutuessaan 
antaisi paikallishallinnoille oikeudet hyväksyä 
yhteiskäyttöautojen nouto- ja palautuspistei-
tä julkiseen tilaan. Lakialoite on saanut laajaa 
kannatusta liitoilta, paikallisviranomaisilta ja 

Kuva 5: 
Yhteis-
käyttö-
autojen 
nouto- ja 
palau-
tuspiste 
Torinossa 
(Lähde: 
car city 
club s.r.l.)

Kuva 7: 
Kadun-
varsipy-
säköintiä 
Corkissa 
(Lähde: 
Mendes 
GoCar 
Ltd.)

Kuva 6: 
Yhteis-
käyttö-
autoille 
varattu 
paikka 
Bolza-
nossa 
(Lähde: 
coop car 
sharing 
bz)
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IEE:n vastuuvapauslauseke:

Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän tietokortin sisällöstä. Sisältö ei välttä-
mättä heijastele Euroopan yhteisöjen mielipidettä. Euroopan komissio ei ole 
vastuussa sisällön mahdollisesta tulevasta käytöstä.

Tukijana

osavaltioilta. Talousasiainministeriö on kuitenkin 
jarruttanut asian käsittelyä parlamentissa käyt-
tämällä veto-oikeuttaan sillä perusteella, että 
lakimuutos asettaisi autovuokraamot epäedulli-
seen asemaan.
Koska yhtenäistä laillista perustaa ei tällä het-
kellä ole, jotkut paikallisviranomaiset ja osavalti-
ot ovat turvautuneet varasuunnitelmiin. Joissain 

kaupungeissa yksittäisille nouto- ja palautuspis-
teille on myönnetty pysäköintilupa lain harmai-
den alueiden nojalla.
Myös Itävallassa on tehty parlamenttialoitteita, 
joilla pyritään rakentamaan yhtenäinen laillinen 
perusta yhteiskäyttöautojen nouto- ja palautus-
pisteiden sallimiseksi julkiseen katutilaan.
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts- 
service GmbH 
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V. 
www.carsharing.de

Kreikka
  Center for Renewable Energy Sources 
www.cres.gr

Irlanti

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing 
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italia

Italian Ministry of Environment,  
Land and Sea (IME) 
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA) 
www.enea.it

Espanja

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


